Občina Kočevje
Občinska uprava
Ljubljanska Cesta 26
1330 Kočevje
Slovenija

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S
HRUPOM Z UPORABO ZVOČNIH NAPRAV
1. Podatki o vlagatelju
ime in priimek vlagatelja
naslov, poštna številka in naziv pošte
telefonska številka in/ali elektronski naslov
2. Podatki o prireditvi
naziv prireditve
datum prireditve
naslov, kjer se bo prireditev odvijala
*število zvočnih naprav
skupna jakost uporabljenih zvočnih naprav ( v W)
zvočne naprave se bodo uporabljale

od _____________ ure

do ___________ ure

* Število zvočnih naprav ne sme presegati 6 kosov. (8. člen Uredba o načinu uporabe zvočnih
naprav,ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/2005).
3. Opis lokacije postavitve zvočnih naprav

Obvezni prilogi:
- Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1:1000, na
njem pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov
niso oddaljene več kot 600 m in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso
odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.
- Dokumentacija o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav
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Žig
velja za pravne osebe

datum

Podpis vlagatelja

Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori glede na nazivno
električno moč
Najmanjša razdalja zvočnikov do najbližjih
stavb z varovanimi prostori (v m)

Nazivna električna moč (v W)

100
120
140
160
200
240
320
340
420
440
520
več kot 600

250
400
600
800
1.000
1.500
2.500
3.500
4.500
5.000
7.500
Več kot 10.000

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Kočevje. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
je dosegljiva preko e-naslova varstvopodatkov@kocevje.si. Osebni podatki se obdelujejo le za
namen za katerega so bili zbrani. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov pridobite
s klikom na spletno stran občine www.kocevje.si ali v prostorih glavne pisarne občine - vložišče.
Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša 22,60 EUR, ki se jo lahko nakaže na podračun (TRR), št.:
SI56 0124 8448 0309 194, obvezen sklic: SI11 75477-7111002-2019
Obr. št. 1, izdan na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št.
118/05), veljaven od dne 11.01.2006.
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